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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni maħsuba biex itejbu s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini 
dwar id-drittijiet tagħhom permezz tal-Europe Direct u l-Ewropa Tiegħek; jinnota, fl-
istess waqt, li għad baqa' iżjed xi jsir biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar id-drittijiet 
tagħhom, partikolarment permezz ta' pjattaformi ta' midja soċjali;

2. Iħeġġeġ bis-sħiħ lill-Istati Membri jagħtu spinta lill-isforzi tagħhom biex ixerrdu l-
għarfien dwar in-netwerk SOLVIT fost iċ-ċittadini u l-kumpaniji;

3. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tindirizza l-problemi li l-gradwati jħabbtu wiċċhom 
magħhom meta japplikaw għal apprendistati u impjiegi fi Stati Membri oħra, billi 
tiżviluppa qafas ta' kwalità biex iħares id-drittijiet tal-apprendisti; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tesplora wkoll mezzi ġodda sabiex ittejjeb l-iskambju ta' informazzjoni dwar 
l-apprendistati u l-opportunitajiet ta' xogħol fil-pajjiżi tal-UE, partikolarment permezz tan-
netwerk EURES;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġu appoġati netwerks pan-Ewropej komposti minn midja 
lokali u nazzjonali fl-oqsma tar-radju, it-televiżjoni u l-internet; isibha inkwetanti ħafna, 
għalhekk, li l-Kummissjoni, għal għarrieda u mingħajr ma kkonsultat lill-Parlament, 
iddeċidiet li tikkanċella sejħa għal proposti dwar netwerks pan-Ewropej fil-qasam tal-
internet;

5. Jieħu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li mill-2013 'il quddiem, permezz tal-iskema ta' 
ġemellaġġi tal-ibliet, tappoġġa skambji tal-aħjar prattika bejn il-muniċipalitajiet u proġetti 
maħsuba biex itejbu l-għarfien dwar id-drittijiet taċ-ċittadini, iżda jqis deplorevoli ferm li 
l-pakkett finanzjarju għall-QFP li jmiss fir-rigward tal-Programm "L-Ewropa għaċ-
ċittadini", li permezz tiegħu jiġu ffinanzjati tali proġetti, tnaqqas drastikament;

6. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tittejjeb is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini tal-UE 
dwar id-drittijiet tagħhom fil-qasam taċ-ċittadinanza tal-UE, u partikolarment dwar id-
drittijiet elettorali tagħhom, iżda jħeġġeġ lill-Kummissjoni ma tistenniex sa Mejju 2014 
biex tniedi l-manwal tagħha li jippreżenta dawk id-drittijiet tal-UE 'b'lingwaġġ ċar u 
sempliċi'.


